
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 

  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján 
pályázatot hirdet a   

  

  

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde Medinai Tagintézményébe  

 

óvodapedagógus munkakör ellátására.  

  

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

  

Foglalkoztatás jellege:   

Teljes munkaidő.  

  

A munkavégzés helye:   

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde Medinai Tagintézménye 

(7057 Medina, Petőfi u. 10.)  

  

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:  

A kötelező órában elvégzendő feladatok: 

— A gyermekeknek közvetlen foglalkozás (játék, tanulás, munka, szocializáció, gondozási 
tevékenység. 

— A gyermekek nevelésével – oktatásával összefüggő szervezési feladatok ellátása 
intézményen belül és kívül egyaránt. 

— A kötelező adminisztráció végzése (csoportnapló, felvételi és mulasztása napló napra 
kész vezetése, étkezők pontos nyilvántartása). 

— Foglalkozásokra való felkészülés, játékhoz szükséges eszközök, szemléltető eszközök 
készítése, a gyermekek esztétikus környezetének kialakítása. 

 A kötelező órán kívül elvégzendő feladatok: 

— Szülői értekezletek megtartása. 
— Fogadóórák, nyílt napok szervezése, lebonyolítása. 
— Nevelőtestületi értekezleteken való részvétel. (havonta) 
— A pedagógiai programban megjelölt ünnepek szervezése, lebonyolítása. 
— A nevelő – oktató munkával kapcsolatos adminisztrációs tevékenység elvégzése. 
— A gyermekekkel történő foglalkozások előkészítésével kapcsolatos minden olyan 

szervezési tevékenység, amely pedagógiai szakértelmet igényel. 
 A nevelőmunkával kapcsolatos egyéb, kötelezően elvégzendő feladatok: 
— Családlátogatás elvégzése. 
— Szülői értekezletek, nyílt napok, fogadóórák megtartása. (egy csoportban dolgozó 

mindkét óvónőre nézve kötelező) 
— A pedagógiai programban meghatározott ünnepek megszervezése, lebonyolítása. 
— Kulturális eseményeken való részvétel előkészítése, lebonyolítása. (pl: színház, 

Művelődési Központ programjainak látogatása) 
— Az évente meghatározott pedagógiai programban szereplő feladatok teljesítése. 



— Együttműködés az óvodában működő felelős kollégákkal. (gyermekvédelmi felelős, 
logopédus) 

— Az információk és gyermekkel kapcsolatos tapasztalatok diszkrét kezelése, pedagógiai 
titoktartás szigorú betartása. Külső felkérésre információt kizárólag az óvodavezető 
engedélyével adhat. 

— Meghatározza és irányítja a csoportban dolgozó dajka neveléssel – gondozással 
kapcsolatos tevékenységét. 

— Részt vesz az iskolalátogatásokon. (nagycsoportos óvónők) 
— Igény szerint bemutatót tart a tanítóknak, szülőknek, kollégáknak. 
— Élményszerzés, folyamatos megfigyelések, évszakonkénti kirándulások szervezése, 

lebonyolítása. 
— Hiányzás esetén a megállapított kötelező óraszámon felül helyettesíti hiányzó kollegáit 

az óvodavezető utasítására. 
 

Illetmény, juttatások:  

Az illetmény megállapítására, a juttatásokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók.  

 

Pályázati feltételek:  

- büntetlen előélet;  

- cselekvőképesség;  

- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.   

 

Képesítési és egyéb feltételek:  

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

              -    óvodában szerzett gyakorlat.  

  

A pályázathoz kötelezően csatolandó iratok:  

- a pályázónak az előírt szakmai gyakorlatát is igazoló szakmai önéletrajza;  

- az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) 

közjegyző által hitelesített másolata;  

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;  

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban feltüntetett személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  

  

 

A munkakör betöltésének időpontja:   

2019. augusztus 26.  

  



 

A pályázat benyújtásának határideje:   

2019. június 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Horváth Erika intézményvezető nyújt 

(telefon: 74/511-255).  

  

A pályázat benyújtásának módja:  

- postai úton, vagy személyesen: Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde  

Horváth Erika intézményvezető nevére címezve (7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39);  

   

Kérjük a borítékon feltüntetni: Szekszárdi 2. Számú Óvoda Medinai Tagintézménye- 

óvodapedagógus pályázat.  

  

 

A pályázat elbírálásának rendje:  

A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt a pályázatok véleményezését követően. 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B § előírásainak megfelelően 

vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:   

2019. június 30.  

  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

• www.szedres.hu  

• www.medinafalu.hu  

• https://kozigallas.gov.hu  
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